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aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 25.05.2005
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Autorul menţionează în nota informativă că scopul
proiectului este de a aduce în concordanţă modul de eliberare a certificatului de concediu
medical pentru îngrijirea copilului bolnav, în cazul copilului care suferă de maladie oncologică
şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – până la împlinirea vârstei de 18 ani
cu dispoziţiile Legii nr.289-XVI din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
Din analiza comparativă a prevederilor proiectului şi notei informative în ansamblu se
constată că obiectivul real corespunde scopului declarat de către autor, amendamentele
propuse venind să modifice şi să completeze Instrucţiunea privind modul de eliberare a
certificatului de concediu medical (în continuare – Instrucţiunea), inclusiv în temeiul
modificărilor Legii nr.289/2004.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine informaţii
privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi, locul actului în
sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor noi, precum şi numele, denumirea
participanţilor la elaborarea proiectului, conform exigenţelor art.37 din Legea nr.317 din
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul specifică în nota de argumentare că implementarea proiectului propus necesită surse
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financiare suplimentare din Bugetul asigurărilor sociale de stat, însă, nu face o analiză în
acest sens, creând astfel confuzii în privinţa eventualelor implicaţii financiare necesare
aplicării normelor proiectului.
În acest context, recomandăm autorului revizuirea notei informative cu precizarea privind
resursele economico-financiare, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită
cheltuieli financiare şi de altă natură.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Noile prevederi propuse în proiect detaliază modul de eliberare a certificatului de concediu
medical, inclusiv pentru îngrijirea copilului bolnav sau care suferă de maladie oncologică şi
pentru copilul cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente, majorând vârsta de la 16 la 18 ani,
cât şi pentru cazurile naşterilor premature, sarcinii cu doi şi mai mulţi feţi, ceea ce
poziţionează normele proiectului a fi conforme interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, dată fiind obiecţia expusă în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul nu s-
a regăsit pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii sau www.particip.gov.md, contrar
cerinţelor privind asigurarea transparenţei în procesul decizional din Legea privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia, autorităţile
publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de
participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi
interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web oficială a instituţiei. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.6, potrivit proiectului –
„La pct.44, în propoziţia a doua:
1) după cuvintele „se eliberează” se completează cu cuvintele „din data naşterii
copilului”;
2) în final se completează cu cuvintele „(în cazul naşterii cu unu sau doi feţi – pe o
perioadă de 140 zile calendaristice, în cazul naşterii a trei şi mai mulţi feţi – pe o
perioadă de 182 zile calendaristice)”.
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Prevederea în cauză reglementează posibilitatea de a elibera certificatul pentru concediul de
maternitate dacă naşterea s-a produs anterior termenului de 30 de săptămâni de sarcină,
însă, în formula propusă, norma prenotată deţine un sens echivoc şi interpretabil, pasibil să
genereze dificultăţi la aplicare.
Astfel, confuzia constă în perioada pentru care se eliberează certificatul de concediu medical,
fiind indicată atât perioada stabilită în punctul 42 al Instrucţiunii (regula generală, pentru un
copil: 126 zile, inclusiv concediul prenatal şi postnatal; în cazul sarcinii cu doi feţi – 140 zile;
în cazul sarcinii cu trei şi mai mulţi feţi – 182 zile), cât şi menţiunea privind perioada de 140
de zile în cazul naşterii cu unu sau doi feţi, respectiv, în cazul sarcinii monofetale fiind
valabile două perioade, de 126 şi 140 de zile.
Mai mult, norma precizează că certificatul de concediu medical în acest caz se eliberează din
data naşterii copilului, or concediul de maternitate include şi concediul prenatal, iar stipulaţia
privind utilizarea integrală a concediului de maternitate lipseşte.

Recomandarea: Întru evitarea interpretării şi aplicării favorabile a punctului 44 din
Instrucţiune, recomandăm autorului precizarea perioadei pentru care se eliberează
certificatul de concediu medical în cazul naşterii anterior termenului de 30 de
săptămâni, cu precădere pentru sarcinile monofetale, precum şi prevederea utilizării
integrale a concediului de maternitate, cu includerea în această perioadă a concediului
prenatal.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
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suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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